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Sammanfattning   Under de senaste 20 åren har förekomsten av HIV och aids ökat  

kraftigt runt om i världen. Sub Sahara-Afrika är i nuläget det värst 
drabbade området. En allt mer globaliserad värld underlättar för 
smittspridningen vilket gör sjukdomen svår att kontrollera. 
HIV/aids-problematiken måste tas på allvar, i annat fall kan det få 
katastrofala följder. Sverige är än så länge ett av de länder som är 
minst drabbat men i och med att människor från olika kulturer blir 
allt mer integrerade i det svenska samhället kommer sjuksköterskan 
troligtvis stöta på patienter med HIV/aids allt mer i framtiden. 
Syftet med denna uppsats var att beskriva på vilket sätt kunskaper 
och attityder kan påverka omvårdnaden av patienter med HIV/aids. 
Uppsatsen är utförd som en litteraturstudie och är baserad på 17 
vetenskapliga artiklar. Resultatet visade att det fanns både 
bristfällig och god kunskap om HIV/aids samt både positiva och 
negativa attityder gentemot dessa patienter. Ökad kunskap 
påverkade en individs attityd i den bemärkelsen att utbildning 
kunde leda till en mer positiv attityd. Sjuksköterskor och 
sjuksköterskestudenter visade sig vara i behov av utbildning om 
HIV/aids för att kunna ge god omvårdnad. För att få en tydligare 
bild över hur kunskap och attityder kan påverka omvårdnaden 
skulle en mer världsomfattande och jämförbar studie krävas. 
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Abstract During the last 20 years the occurrence of HIV/aids has 

substantially increased around the world. At the moment, Sub-
Saharan Africa is the worst affected area. A far more globalised 
world makes it easier for the virus to spread which makes the 
disease harder to control.  The HIV/aids complexity has to be taken 
seriously, otherwise it can result in catastrophic consequences. 
Sweden is one of the least affected countries in the world, but when 
people from different cultures integrates into the Swedish society 
the more commonly it will become for a nurse to get in touch with 
patients with HIV/aids in the future. The purpose of this paper was 
to describe in what way knowledge and attitudes can affect the 
nursing care for patients living with HIV/aids. This paper is 
performed as a literature study and it is based upon 17 scientific 
articles. The results showed that it exists both insufficient and good 
knowledge about HIV/aids and both positive and negative attitudes 
toward these patients. Increased knowledge affects the nurses 
attitudes and the results shows that education could lead to a more 
positive attitude. Nurses and nursing students need more education 
about HIV/aids to be able to provide a good care. A more 
worldwide study is necessary to be able to explain how attitudes 
and knowledge can affect the nursing care. 
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Inledning 
 
Ledande politiker och personer med inflytande har makt över hur ett lands attityder och 
kunskaper påverkas (Kallings, 2005). Om en person med stort inflytande negligerar ett 
problem såsom human immunodeficiency virus (HIV) och acquired immune deficiency 
syndrome (aids), kan det få förödande konsekvenser för landet och dess befolkning. 
Sydafrikas president förnekar att HIV och aids överhuvudtaget existerar (Kallings, 2005) trots 
att 600 sydafrikaner dör i aids varje dag. Förbud mot abort och försäljning av kondomer är 
exempel på olika metoder som politiker kan använda sig av för att styra och kontrollera sina 
invånare (Helmius, 1990). Ett annat exempel på hur ledare kan påverka landets kunskaper och 
attityder är att så sent som 1993 när den indiska läkarföreningens årliga konferens hölls, 
deklarerade de ledande läkarna att HIV/aids inte skulle prioriteras eftersom indierna varken 
var homosexuella eller lösaktiga. Indien har i dagsläget över sju miljoner HIV-smittade 
invånare (Kallings, 2005). Före detta ledande politiker såsom Margret Thatcher, Ronald 
Reagan och George Bush d.ä. avfärdade och ignorerade HIV-spridningen. Det är inte bara 
ledande politiker som ifrågasätter HIV:s ursprung. Kallings (2005) framhäver även Lynn 
Margulis forskning, som är en motpol till den rådande kunskapen om HIV/aids. Margulis 
menar att HIV inte leder till aids. 
 
När HIV uppmärksammades i Sverige i början av 1980-talet startades väldiga 
informationskampanjer (Bodin, 2007) för att öka kunskapen och förhindra smittspridning. 
Resurser lades på bromsmediciner och antalet dödsfall i aids minskade vilket ledde till att 
faran blåstes av. Detta har resulterat i att de som är födda på 1980-talet, och senare har tagit 
del av en annan typ av information om HIV/aids och därmed fått en annan kunskap. Ungefär 
4000 av den svenska befolkningen lever idag med HIV (Smittskyddsinstitutet, 2007). 
Smittspridningen av HIV i Sverige har ökat med 40 % under första halvåret av 2007, jämfört 
med samma period år 2006. Anmärkningsvärt är att sedan rapporteringen startade för 20 år 
sedan är detta den högst noterade siffran. Antalet nyupptäckta fall av HIV på häkten i 
stockholmsregionen har under årets första sex månader fyrdubblats, jämfört med samma 
period år 2006 (Bodin, 2007). Den svenska sjuksköterskan möter i sin profession människor 
från olika delar av världen, som bär med sig kunskaper och värderingar från olika kulturer. 
Därför har denna litteraturstudie ett globalt perspektiv.  
 
Författarna till föreliggande uppsats har valt att språkligt betrakta sjuksköterskan som kvinna, 
eftersom majoriteten av världens sjuksköterskor är kvinnor.  
 

Bakgrund 
 
HIV identifierades år 1983 (Bendtsen, 1993) och de första som föll offer för HIV var 
homosexuella män i USA (Moberg, 2000). Därför valdes inledningsvis att benämna 
sjukdomen gay related immun deficiency (GRID). Det var först år 1986 som namnet HIV 
antogs av världsorganisationen för virusforskare (Bendtsen, 1993). Symtom på sjukdom hos 
en HIV-smittad person uppvisas oftast inte förrän efter sju till tio år efter smittotillfället 
(Kallings, 2005). Smittan kan under denna tid spridas, trots att personen uppfattas som frisk. 
HIV smittar i huvudsak via samlag, via infekterat blod, från mor till barn under graviditeten, 
vid förlossning eller via bröstmjölk (Bendtsen, 1993). Blod, sperma och slidsekret är 
kroppsvätskor som innehåller tillräckligt med virus för att överföra HIV (Törsteth 
Andreassen, Hägeland & Wilhelmsen, 2002). Saliv, tårvätska, urin och avföring innehåller låg 
halt av HIV och utgör troligtvis inte någon risk för smittspridning. Moberg (2000) framhåller 
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att HIV inte är någon luftburen smitta och att viruset heller inte smittar genom sociala 
kontakter eller via insekter. Enligt Törsteth Andreassen et al. (2002) kan patienter med 
HIV/aids ligga på flerbäddsrum. Handskar och skyddsrock ska användas i samband med 
omvårdnad nära patienter med HIV/aids, liksom med alla patienter. Om patienten har någon 
tilläggsinfektion, ska patienten isoleras i enlighet med vad den infektionen kräver. Enligt 
Moberg (2000) uppskattas risken att smittas av HIV, vid samlag med en person som är HIV-
positiv, vara mellan 0,03–0,2 %. Vid stickskador i vårdarbete är motsvarande risk 0,3 % och 
vid sprutdelning, narkomaner emellan, föreligger en risk på 0,6 %. Globalt sett smittas 70 % 
av HIV genom heterosexuella kontakter, vilket kan jämföras med homosexuella kontakter där 
smittfrekvensen uppskattas vara 5–10 %. Resterande 20–25 % av världens totala antal HIV-
smittade har smittats via sprutdelning, blodtransfusioner och blodpreparat, nålstick inom 
sjukvård eller från mor till barn. Aids är slutstadiet i HIV-infektionen och leder inom några år 
till döden (Bendtsen, 1993), såvida inte bromsmediciner finns tillgängliga. Enligt Törsteth 
Andreassen et al. (2002) kan aids numera förbli ett kroniskt tillstånd, eftersom 
bromsmediciner hindrar sjukdomsutvecklingen.  
 
I dagsläget är omkring 33 miljoner människor smittade med HIV runt om i världen (UNAIDS, 
2007). Cirka två miljoner dog av aids under året 2007. Värst drabbat är Sub Sahara-Afrika 
(bild 1). 10 % av världens totala antal HIV-smittade finns i västvärlden, som också har 
tillgång till 90 % av bromsmedicinerna (Törsteth Andreassen et al. 2002). 
 

 
 
Trots att risken att smittas av HIV är liten är rädslorna stora och fördomarna många (Ardelius, 
1993). Bland sjuksköterskor finns osäkerhet, rädsla och motstånd inför att vårda patienter med 
HIV (Törsteth Andreassen et al. 2002). Anledningen till detta kan vara smitträdsla och 
fördomar. Förr jämfördes aids med pesten (Kalling, 2005) då människor blev utstötta ur 
gemenskapen, vilket HIV/aids-sjuka även idag kan få utstå. Som HIV-smittad kan det vara 
lätt att känna sig ensam och övergiven vilket omgivningen bör uppmärksamma (Ardelius, 
1993). Att få diagnosen HIV innebär för många människor en stor kris (Törsteth Andreassen 
et al. 2002) och det ställs höga krav på sjuksköterskan bland annat vad gäller information. 
Sjuksköterskan måste ha viss kunskap och viss förståelse för patientens livssituation. I 
omvårdnaden av patienter med HIV/aids prövas sjuksköterskans kunskaper och personliga 
attityder. 

Bild 1. Global förekomst av HIV/aids i procent (UNAIDS, 2006) 
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I en äldre amerikansk studie (Blumenfield, Jordano Smith, Milazzo, Seropian & Wormser, 
1987), där syftet var att utreda sjuksköterskors attityder gentemot patienter med HIV/aids, 
framkom att det fanns en allmän rädsla för HIV/aids i samhället. De sjuksköterskor som 
vårdade patienter med HIV/aids undveks av sin släkt, sina vänner och grannar. Det hände till 
och med att sjuksköterskans partner var ovillig att låta henne komma nära sina egna barn. 
Detta ledde till att sjuksköterskorna började förneka att de vårdade patienter med HIV/aids. 
Sjuksköterskorna upplevde också rädsla för att vårda homosexuella män, på grund av risken 
att smittas av HIV. Erfarenhet och utbildning kan minska rädslan gentemot patienter med 
HIV/aids. Enligt Moberg (2000) har negativa attityder och fördomar riktats mot homosexuella 
män eftersom att de redan från början har förknippats med aidsepidemin. År 1986 stiftades 
lagen som förbjöd homosexuella män att lämna blod. Dessa rekommendationer gäller än idag 
(SOSFS 2006:17).  
 
Begreppet kunskap innebär vetande, insikt, kännedom, lärdom (Malmström, Györki & 
Sjögren, 2004; SAOL, 2006) samt information om vad som är känt (The ideal english 
dictionary, 2000). Kunskap ses oftast som något positivt (Säljö, 2000), men enligt Svantesson 
(i Lennerhed, 2002) kan kunskap även skada. Ett samhälle kan förse en individ med kunskap 
som kan vara både nedbrytande och farlig. Den information som ges behöver inte 
nödvändigtvis leda till bestående kunskap hos mottagaren (Dahlgren, 2000). Omedvetet väljer 
individen själv vilken information som lagras till kunskap. Vår kultur påverkar vilken 
kunskap vi tillägnar oss och förser individen med en bakgrundsförståelse (Jahren 
Kristoffersen, 1998), som i sin tur påverkar hur alla nya erfarenheter tolkas. 
 
Med begreppet attityd menas en persons inställning till något (Malmström et al., 2004; SAOL, 
2006). En persons benägenhet att agera och reagera på ett visst sätt gentemot människor, 
objekt, institutioner eller problem (Stedman, 2005). Bunkholdt (2004) menar att en attityd kan 
delas in i tre delar: en känslodel, en tankedel och en beteendedel. Delarna kan antingen vara 
var för sig eller integrerade med varandra. Ju starkare känslodel en attityd består av, desto 
svårare är attityden att förändra eftersom en individs känslor ligger på ett djupare plan. 
Attityder som däremot till största delen består av en tankedel, till exempel åsikter, är lättare att 
förändra när individen tillägnar sig ny kunskap eftersom tankedelen ligger på ett mer ytligt 
plan. Negativa attityder består oftast av en svag tankedel och en stark känslodel. När en 
individ reagerar över en händelse är det beteendedelen som styr reaktionen. Om en negativ 
attityd inte är accepterad, till exempel på en arbetsplats, kan individen styra sitt beteende och 
uppvisa en falsk attityd. 
 
Begreppet kunskap används ibland som likvärdigt med det som är säkra fakta och begreppet 
attityder som likvärdigt med det som är osäkra fakta. Ett annat sätt att skilja begreppen är att 
attityder framdriver handlingar medan kunskap är en passiv och intellektuell företeelse 
(Encyclopedia Britannica, 2007). 

 
Syfte 
 
Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva på vilket sätt kunskaper och attityder 
kan påverka omvårdnaden av patienter med HIV/aids ur ett globalt perspektiv. 
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Metod 
 
Denna studie är genomförd som en litteraturstudie. En litteraturstudie innebär att 
forskningsresultat från tidigare vetenskapliga studier sammanställs (Friberg, 2006). Resultatet 
i litteraturstudien ska besvara den aktuella forskningsfrågan. 

 
Datainsamling 
 
Artiklar söktes i databaserna Cinahl, PubMed, ScienceDirect och PsycInfo. Sökorden som 
användes var: aids, attitude, attitudes, HIV , knowledge, nurses och nursing care. Till en 
början användes MeSH/Theraurus-termer men det resulterade endast i 1 artikel som 
motsvarade syftet. Därför valde författarna till föreliggande uppsats att övergå till 
fritextsökningar. Samtliga sökningar genomfördes 2007-09-26 till och med 2007-10-05. 
Sökvägarna och kombinationen av sökord redovisas i tabell 1. 
 
Inklusionskriterier som användes i databasen Cinahl var att artiklarna skulle vara skrivna på 
engelska, vara publicerade mellan åren 2000–2007 och att de skulle vara vetenskapligt 
granskade. I databasen PubMed inkluderades artiklar som var publicerade inom de senaste tio 
åren, skrivna på engelska och länkade till fulltext. I databasen PsycInfo valdes artiklar som 
var publicerade mellan åren 2000–2008, skrivna på engelska och vetenskapligt granskade. I 
databasen ScienceDirect fanns inte möjligheten att välja inklusionskriterier. I några av 
sökningarna påträffades artiklar som tidigare hittats i andra databaser. Artiklarnas titlar fick 
till en början avgöra dess relevans för denna litteraturstudies syfte. 134 abstrakt överblickades 
och artiklarna till urval 1 valdes ut då titel och abstrakt stämde överens med syftet. De 16 
artiklar som fanns tillgängliga i fulltext skrevs ut och de övriga 8 beställdes via bibliotek.  
 
Artiklarna delades upp mellan författarna och totalt lästes och granskades 24 artiklar utifrån 
Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall för kvantitativa och kvalitativa studier. Enligt 
denna granskningsmall rangordnades artiklarnas vetenskaplighet enligt en tregradig skala. 7 
av artiklarna valdes bort på grund av för svag vetenskaplig kvalitet, ålder eller att de inte 
stämde överens med syftet. De 17 artiklarna som utgjorde urval 2 bedömdes vara grad I eller 
grad II (bilaga 1).  
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Tabell 1. Sökhistoria 
 
 

Databas 
 

Datum Sökord Urvalskriterier Antal 
träffar 

Genomlästa 
abstract 

Urval 1 Urval 2 
Valda 
artiklar 

CINAHL: 
Theraurus-
sökning 

070926 ”Human 
Immunodeficiency 
Virus” 
AND ”Attitude” 
AND ”Nurses” 

Publication year from: 
2000-2007 
Research Article 
English 

0 0 0 0 

CINAHL: 
Theraurus-
sökning 

070926 ”Human 
Immunodeficiency 
Virus” 
AND ”Knowledge” 
AND ”Nurses” 

Publication year from: 
2000-2007 
Research Article 
English 

0 0 0 0 

CINAHL: 
Fritextsökning 

070927 HIV 
AND Attitude 
AND Nurses 

Publication year from: 
2000-2007 
Research Article 
English 

84 26 15 12 
 

CINAHL: 
Fritextsökning 

070928 HIV 
AND Knowledge 
AND Nursing care 

Publication year from: 
2000-2007 
Research Article 
English 

11 3 1 1 

PubMed: 
MeSH-sökning 

070926 “HIV” 
AND “Attitude” 
AND “Nurses” 

Published in the last 10 
years 
Links to full text 
English 

1 1 1 0 

PubMed: 
MeSH-sökning 

070926 “HIV” 
AND “Knowledge” 
AND “Nurses” 

Published in the last 10 
years 
Links to full text 
English 

0 0 0 0 

PubMed: 
Fritextsökning 

071003 HIV 
AND Attitudes 
AND Nurses 

Published in the last 10 
years 
Links to full text 
English 

229 42 2 1 

PubMed: 
Fritextsökning 

071003 HIV 
AND Knowledge 
AND Nurses 

Published in the last 10 
years 
Links to full text 
English 

161 21 1 0 

ScienceDirect: 
Fritextsökning 

071003 AIDS 
AND Nurses 
AND Attitude 

 
 

39 16 2 1 

ScienceDirect: 
Fritextsökning 

071003 AIDS 
AND Nurses 
AND Knowledge 

 
 

44 23 1 1 

PsycInfo: 
Fritextsökning 

071005 AIDS 
AND Attitudes 
AND Nursing care 

Date range: 
2000-2008 
Peer-Reviewed 
English 

6 2 1 1 

SUMMA    575 134 24 17 
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Databearbetning 
 
De 17 artiklarna som användes i resultatet tilldelades ett arbetsnummer för att lättare hållas 
isär. Artiklarnas resultat översattes och sammanfattades. Författarna till föreliggande uppsats 
diskuterade sedan fram liknande begrepp som återkom i samtliga artiklar och skapade därefter 
arbetskategorier. Dessa arbetskategorier var kunskap, attityder, rädsla, utbildning, 
demografiska faktorer (såsom ålder och kön), homofobi, villighet att utföra 
omvårdnadsmoment samt tidigare erfarenhet av att vårda patienter med HIV/aids. Varje 
arbetskategori tilldelades varsin färg för att underlätta för författarna, vilket gav en bra 
överblick om vad artikeln handlade om. Efter detta delades arbetskategorierna in under 
begreppen kunskap eller attityder, vilka används som rubriker i resultatet. Under rubriken 
kunskap föll kategorierna: kunskap, utbildning och demografiska faktorer. Under rubriken 
attityder föll kategorierna: attityder, rädsla, homofobi, tidigare erfarenhet, demografiska 
faktorer och villighet att utföra omvårdnadsmoment. 

 
Resultat 
 
Kunskap 
 
Bristfällig kunskap 
 
I en brittisk studie (Peate, Suominen, Välimäki, Lohrmann & Muinonen, 2002) där 135 
sjuksköterskestudenter deltog framkom det att 84 % av respondenterna inte var säkra på att 
det var HIV som orsakade aids. I samma studie visade det sig att 21 % inte visste att aids är en 
dödlig sjukdom. En enkätundersökning där 552 sjuksköterskor deltog visade att hälften av 
sjuksköterskorna var osäkra på om antibiotika kunde skydda mot HIV (Ngan, Kiat, Kheng, 
Lin, Suan & Nagammal et al., 1999). I en studie från Taiwan (Juan, Siebers, Wu, Wu, Chang 
& Chao, 2004) trodde 77 % (n=1090) att HIV kunde smitta via svett och 65 % trodde att det 
kunde smitta via tårar. En del av informanterna höll med om att handskar krävdes närhelst 
sjuksköterskan rörde vid patienter med aids (Pita-Fernández, Rodríguez-Vazquez & Pertega-
Diaz, 2004). Peate et al. (2002) visade att 13 % av studenterna inte visste att HIV-positiva 
patienter kan smitta andra även om patienterna inte visar symtom. Några av respondenterna 
trodde att HIV smittades via insektsbett (Adepoju, 2006; Ngan et al., 1999). I en studie från 
Kamerun trodde 3 % (n=106) av sjuksköterskor att aids berodde på svart magi (Mbanya, 
Zebaze, Kengne, Minokoulou, Awah & Beure, 2001).  
 
God kunskap 
 
Majoriteten i två studier (Ngan et al., 1999; Peate et al., 2002) visste att HIV smittar genom 
blod och blodprodukter samt att aids inte kunde smitta genom flyktig kontakt med patienter, 
såsom att hålla en patient i handen. En studie gjord av Peate et al. (2002) visade att 96 % 
(n=135) av sjuksköterskestudenterna visste att risken att smittas av HIV var störst bland 
drogmissbrukare, genom oskyddat sex och bland prostituerade. Ngan et al.(1999) påvisar att 
80 % av informanterna visste att HIV inte kunde smitta genom en puss på kinden. I en studie 
(Peate et al., 2002), där bland annat sjuksköterskestudenters kunskapsnivå och deras attityder 
gentemot patienter med HIV/aids undersöktes, framkom att nästan alla studenter visste att 
HIV inverkar på det mänskliga immunförsvaret samt att det inte finns något botemedel mot 
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sjukdomen. I samma studie belystes att ju mer kunskap studenterna hade, desto mer villiga 
var de att vårda. 
 
Faktorer som kan påverka kunskap 
 
Mill, Opare & Flemming (2004) och Williams et al. (2006) visade att det behövs mer 
utbildning anpassad för sjuksköterskor för att öka kunskapen, vilket även påpekades av Chen, 
Han & Holzemer (2004), Lewis & Gray (2003) och Smit (2005). Smit (2005) belyste särskilt 
att om sjuksköterskor har god kunskap kan rädslan för att vårda patienter med HIV/aids 
reduceras. I en studie där 208 sjuksköterskor deltog (Williams, Wang, Burgess, Chenghui, 
Yuxiu & Yao, 2006) visade det sig att innan utbildning trodde 52 % att HIV kunde smitta vid 
användning av en offentlig toalett. Efter utbildningen var siffran 12 %. Ålder och kön är också 
faktorer som påverkar kunskapen. Ngan et al. (1999) menade att män har mer kunskaper om 
HIV/aids jämfört med kvinnor. Mbanya et al. (2001) instämmer och påpekar dessutom att 
yngre respondenter har mer kunskap än äldre respondenter. Däremot visade en av studierna 
att sjuksköterskestudenternas ålder, kön och civila status inte påverkade kunskapsnivån (Peate 
et al., 2002). 

 
Attityder 
 
Negativa attityder 
 
Det fanns ett fåtal informanter som ansåg att patienter som drabbats av HIV/aids förtjänade 
sin sjukdom och var värda sitt öde (Lewis et al., 2003; Ngan et al., 1999). Enligt två studier 
(Mbanya et al., 2001; Peate et al., 2002) fick patienterna som smittats av HIV skylla sig själva 
på grund av sitt ansvarslösa beteende, detta får medhåll av Reis, Heisler, Amowitz, Moreland, 
Mafeni et al., (2005) där sjuksköterskorna ansåg att det var onödigt att lägga resurser på att 
vårda patienter med HIV/aids. En enkätundersökning gjord i Ghana (Mill et al., 2004) visade 
att sjusköterskorna tyckte att patienter med HIV/aids borde isoleras från övriga patienter, 
vilket även Mbanya et al. (2001) och Reis et al. (2005) visade. Mbanya et al. (2001) framhöll 
också att HIV-positiva patienters sängar borde märkas.  
 
I en sydafrikansk studie där man undersökte sjuksköterskors uppfattningar och erfarenheter av 
patienter med HIV/aids (Smit, 2005) framkom att sjuksköterskorna kände frustration och ilska 
gentemot politiker för att de inte prioriterade bromsmediciner. Detta ledde till att 
sjuksköterskorna upplevde att de inte kunde göra ett tillräckligt bra jobb. Liknande frustration 
nämndes av Reis et al. (2005) som visade att sjuksköterskorna var upprörda över att 
regeringen inte försåg sjukvårdspersonalen med tillräcklig skyddsutrustning, såsom 
exempelvis handskar. En viss grad av homofobi uppmärksammades också eftersom de 
homosexuella ansågs vara en riskgrupp för HIV/aids (Ngan et al., 1999). I en svensk studie 
(Röndahl, Innala & Carlsson, 2003) uttryckte en av sjuksköterskestudenterna att hon inte hade 
något emot heterosexuella patienter som var smittade med HIV, men däremot kände hon 
starkt motstånd mot homosexuella patienter som var smittade med HIV. Hon uttryckte också 
att denna personliga åsikt inte visade sig i hennes arbete med patienter. En studie gjord i 
Spanien (Pita-Fernández et al., 2004) visade att 18 % (n=250) av sjuksköterskorna trodde att 
HIV inte drabbade heterosexuella par. Däremot visste nästan alla (n=135) sjuksköterskor i en 
studie från Storbritannien (Peate et al., 2002) att HIV kan drabba både heterosexuella och 
homosexuella par. I samma studie visade det sig att hälften av sjuksköterskorna kände mer 
sympati för de patienter som smittats av HIV genom blodtransfusion än genom drogmissbruk. 
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Positiva attityder 
 
Röndahl et al. (2003) menar att det inte är någon skillnad på attityden hos sjuksköterskor och 
sjuksköterskestudenter. Samma studie visade även att sjuksköterskestudenter var mer rädda 
för att vårda patienter med HIV/aids jämfört med sjuksköterskor. De respondenter som hade 
en positiv attityd visade sig också vara mer villiga att vårda patienter med HIV/aids (Peate et 
al., 2002). 
 
Enligt Chen et al. (2004) kände majoriteten av sjuksköterskorna medkänsla för patienter med 
HIV/aids och de visade intresse för att patienterna skulle få god omvårdnad. I en svensk 
enkätundersökning (Röhndahl et al., 2003) ombads informanterna att skriva egna 
kommentarer där de kunde delge sina tankar och känslor angående HIV/aids. En av 
deltagarna skrev att hon kände sig mycket trygg och säker inför att vårda patienter med 
HIV/aids och att hon såg på sjukdomen som vilken annan infektion som helst. En annan 
sjuksköterska framhöll att även om HIV/aids inte kan botas, kan hon öka patientens 
livskvalitet genom god omvårdnad samt att alla patienter, oavsett sjukdom, har rätt till lika 
vård. Även Ngan et al. (1999) framhåller patienters rätt till lika vård. De flesta av 
informanterna ansåg att sjukhus och andra institutioner inte borde ha rätt att vägra vårda 
patienter med HIV/aids (Peate et al., 2002). Mill et al. (2004) och Smit (2005) ansåg att 
empati och stöd var en viktig del i omvårdanden av patienter med HIV/aids. Detta bekräftas 
även av Lewis et al. (2003) som belyste vikten av ekonomiskt och socialt stöd. En studie från 
Sydafrika (Smit, 2005) visade också att sjuksköterskorna kände stor empati för patienternas 
närstående, eftersom sjuksköterskorna visste att det lika gärna kunde varit deras anhöriga som 
drabbats. Det ansågs också vara viktigt att sjuksköterskor har den kunskap som krävs för att 
kunna ge rätt stöd och information till drabbade och närstående (Mill et al., 2004). 
 
Faktorer som kan påverka attityder 
 
Enligt Smit (2005) och Uwakwe (2000) kan utbildning om HIV/aids förbättra attityden och 
öka villigheten hos sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter att vårda patienter med 
HIV/aids, vilket även styrks av Mill et al. (2004) och Williams et al. (2006). I kontrast till 
detta visade studier (Atkins Baylor & McDaniel, 1996; Mbanya et al., 2001) att attityden inte 
alls kunde påverkas av utbildning.  
 
Ålder, kön och civil status var andra faktorer som kunde påverka attityden och villigheten att 
vårda patienter med HIV/aids. Ngan et al. (1999) och Pita-Fernández et al. (2004) menade att 
ju äldre sjuksköterskan var, desto mer negativ attityd och mindre förståelse tenderade hon att 
ha, vilket också stöds av Watkins & Gray (2006). En studie (Mbanya et al., 2001) visade 
också att kvinnliga sjuksköterskor hade mer positiv attityd gentemot patienter med HIV än 
vad manliga sjuksköterskor hade. De sjuksköterskor som var ensamstående visade mer 
villighet att vårda patienter med HIV/aids (Peate et al., 2002). Oyeyemi, Oyeyemi & 
Ibraheem (2006) menade att de sjuksköterskor som inte hade barn uppvisade en mer positiv 
attityd gentemot patienter med HIV/aids. Enligt Atkins Baylor et al. (1996) var attityden mer 
positiv hos de sjuksköterskor som hade tidigare erfarenhet av att vårda patienter med 
HIV/aids än sjuksköterskor som inte hade tidigare erfarenhet, vilket får medhåll av Peate et al. 
(2002). 
 
Patienter med HIV drabbas ofta av ett utanförskap (Mill et al., 2004), vilket kunde skapa 
rädsla hos sjuksköterskestudenter för att själva bli smittade samt påverka deras attityd 
negativt. Enligt Juan et al. (2004), Lewis et al. (2003) och Uwakwe (2000) upplevde flera av 
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informanterna rädsla och obehag inför att vårda patienter med HIV/aids. Likaså var det många 
av sjusköterskornas närstående som uttryckte rädsla och oro för att smittas (Juan et al., 2004; 
Ngan et al., 1999; Smit, 2005) vilket gjorde att sjuksköterskorna emellanåt undanhöll 
information från sina närstående om hur arbetsförhållandena verkligen var (Smit, 2005). En 
del av sjuksköterskorna och sjuksköterskestudenterna i en annan studie undvek kontakt med 
patienter med aids i förebyggande syfte för att skydda sig själva (Röndahl et al., 2003) eller 
för att skydda sina närstående från att smittas av viruset (Reis et al., 2005; Uwakwe, 2000). 
Vissa av sjuksköterskorna vägrade att vårda patienter med HIV (Ngan et al., 1999; Peate et 
al., 2002; Reis et al., 2005) och enligt Juan et al. (2004) övervägde sjuksköterskorna att lämna 
sin yrkesprofession om de ombads att vårda patienter med HIV/aids. Vissa ansåg att alla 
patienter som läggs in på sjukhus borde HIV-testas (Juan et al., 2004; Mill et al., 2004) och 
nästan alla sjuksköterskor ansåg sig ha rätt att få veta om en patient var HIV-smittad (Juan et 
al., 2004; Reis et al., 2005). Enligt Mill et al. (2004) ledde vetskapen om att en patient var 
HIV-positiv till att sjuksköterskorna kände sig mer bekväma och mindre rädda för att vårda 
dessa patienter. Det visade sig även finnas sjuksköterskor som inte upplevde rädsla gentemot 
patienter med HIV (Röndahl et al., 2003; Smit, 2005). Enligt Lewis et al. (2003) behövs ökad 
kunskap för att minska rädslan hos sjuksköterskor att vårda patienter med HIV/aids. Atkins 
Baylor et al. (1996) påpekade att utbildning nödvändigtvis inte behöver minska rädslan för att 
vårda patienter med HIV/aids. 
 
En studie från Storbritannien (Peate et al., 2002) visade att kunskaper och attityder hos 
respondenterna även påverkade villigheten att utföra vissa omvårdnadsmoment. Nästan alla 
(n=135) av studenterna kunde tänka sig att servera en måltid och mata en patient med 
HIV/aids. Däremot ville inte 13 % av studenterna utföra katetervård. 16 % kunde inte tänka 
sig att torka upp avföring eller raka en patient med HIV/aids. 17 % kunde inte tänka sig att 
lägga om ett förband och 19 % ville inte tvätta en sängliggande patient med HIV/aids. Det var 
endast 42 % av studenterna som kunde tänka sig att starta en intravenös behandling på en 
patient med HIV/aids.    

 
Diskussion 
 
Metoddiskussion 
 
Inledningsvis utfördes artikelsökningar i omvårdnadsdatabaserna Cinahl och PubMed, men 
eftersom författarna till föreliggande uppsats ville uttömma området och bredda resultatet 
gjordes även sökningar i databaserna ScienceDirect och i PsycInfo. Vid sökning med 
MeSH/Theraurus-termer i de olika databaserna hittades, vilket också nämnts i 
datainsamlingen, endast 1 artikel av relevans, fortsättningsvis gjordes därför fritextsökningar. 
Eftersom kunskaper och attityder är variabler som ständigt förändras krävdes vidare så 
nyligen publicerade artiklar som möjligt. Endast 2 av 17 artiklar som användes i resultatet var 
publicerade innan år 2000. Detta får anses vara en styrka i studien. Att författarna delade upp 
artiklarna sig emellan kan däremot ses som en svaghet, men i och med att varje artikel 
sammanfattades var det dock lätt att tillgodogöra sig resultatet av alla studier. Det var svårt att 
hitta tillräckligt med artiklar som inriktade sig på just sjuksköterskans kunskaper och attityder 
gentemot patienter med HIV/aids. Därför utökades urvalskriterierna till att även omfatta 
sjuksköterskestudenter. Att använda sig av litteraturstudie som metod visade sig vara ett 
utmärkt sätt att beskriva på vilket sätt kunskaper och attityder gentemot patienter med 
HIV/aids kan påverka omvårdnaden.   
 



   

 10 

Resultatdiskussion 
 
Av de artiklar som användes i resultatet var 13 gjorda med kvantitativ metod, 1 med kvalitativ 
metod och 3 av artiklarna var gjorda med både kvalitativ och kvantitativ metod. Resultat-
artiklarna speglar kunskaper och attityder hos både sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter, 
vilket synliggör begreppen kunskap och attityder utifrån olika nivåer. Artiklarnas 
vetenskapliga kvalitet var mycket god eftersom 15 av 17 artiklar var av grad I och de 2 övriga 
var av grad II (Carlsson et al., 2003). De utvalda artiklarnas studier var utförda i 12 länder 
(tabell 2), vilket får ses som en styrka då författarna till föreliggande uppsats hade som mål att 
belysa kunskaper och attityder hos sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter, gentemot 
patienter med HIV/aids, utifrån ett globalt perspektiv. Tabell 2 beskriver artiklarnas globala 
spridning och de olika ländernas ekonomiska utvecklingsnivå (United nations development 
programme, 2006) Samtliga artiklar svarar mot denna litteraturstudies syfte. 
 

Tabell 2. Artiklarnas globala spridning 
 

Land Antal 
artiklar 

Landets ekonomiska utvecklingsnivå 
(LEU) 

Asien (Singapore, Kina och Malaysia) 1 Hög, Mellan, Hög 
Dominikanska Republiken 1 Mellan 
Ghana 1 Mellan 
Kamerun 1 Mellan 
Kina (varav en studie gjord i Taiwan) 3 Mellan 
Nigeria 4 Låg 
Spanien 1 Hög 
Storbritannien 1 Hög 
Sverige 1 Hög 
Sydafrika 1 Mellan 
USA 2 Hög 

 
 
Kunskapsnivån visade sig ha en ganska jämn spridning globalt sett, det fanns alltså både 
bristfällig och god kunskap i samtliga länder oberoende av landets ekonomiska 
utvecklingsnivå (LEU). Attityden gentemot patienter med HIV/aids skilde sig inte heller 
anmärkningsvärt beroende på LEU. Förklaringen till HIV/aids kunde däremot skilja sig 
beroende på kultur och traditionella övertygelser. Vad individen tillgodogör sig av 
utbildningen kan påverkas av hur mottaglig personen är för kunskapen som ges. I resultatet 
framkom några specifika övertygelser präglade av landets kultur, till exempel menade några 
av sjuksköterskorna från Kamerun (Mbanya et al., 2001) att svart magi var orsaken till 
HIV/aids.  
 
Kunskap 
 
Det är möjligt att den bristfälliga kunskap som påvisas i resultatet leder till negativa 
konsekvenser i omvårdnaden av patienter med HIV/aids. Det är då av stor vikt att 
sjuksköterskan kan ge rätt information i rätt mängd, eftersom patienterna ofta befinner sig i 
kris på grund av diagnosen (Törsteth Andreassen et al., 2002). Om en sjuksköterska inte kan 
förmedla korrekt information angående HIV/aids på ett empatiskt sätt kan patienter bli 
felbehandlade och få försämrad livskvalitet.  
 

   (United nations development programme, 2006) 
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I de länder där det finns tillgång till bromsmediciner är det viktigt att föreskrifterna för 
medicineringen följs för att undvika att viruset muteras. Vid virusmutation krävs nya 
medicininställningar vilket kan vara väldigt psykiskt påfrestande för patienten. På grund av att 
medicinerna är svårinställda och att biverkningarna är så pass allvarliga, väljer en del 
patienter att avstå från behandling eftersom det kan sänka livskvaliteten. När en person blir 
smittad av HIV kan det ta mellan sju och tio år innan han eller hon uppvisar några symtom 
(Bendtsen, 1993) och under denna tid kan personen smitta andra människor (Kallings, 2005). 
Några av studenterna i en studie (Peate et al., 2002) visste inte att HIV kunde smitta även om 
personen inte uppvisade några symtom. Detta visar att kunskapsnivån hos sjuksköterskor och 
övrig vårdpersonal behöver förbättras för att minska smittspridningen. I resultatet påvisades 
att det behövs mer utbildning om HIV/aids (Han et al., 2004; Lewis et al., 2003; Smit, 2005). 
Det påpekas även att det är viktigt att utbildningen ska vara anpassad för sjuksköterskor (Mill 
et al., 2004; Williams et al., 2006). I en tidig studie från 1987 (Blumenfield et al.) påpekas 
samma sak och detta tyder på att utbildning om HIV/aids anpassad för sjuksköterskor är något 
som de flesta är i behov av. Sjuksköterskeutbildningen vid högskolan i Halmstad saknar 
undervisning om HIV/aids vilket kan ses som bristfälligt eftersom kunskaper i detta ämne kan 
komma att bli nödvändiga, då svenska sjuksköterskor i allt större utsträckning troligtvis 
kommer att stöta på patienter med HIV/aids.  
 
I resultatet framkom det att manliga sjuksköterskestudenter hade mer kunskaper om HIV/aids 
än kvinnliga (Mbanya et al. 2001; Ngan et al., 1999). Enligt Jahren Kristoffersen (1998) 
behandlas ofta manliga sjuksköterskor mer positivt inom vården jämfört med kvinnliga 
sjuksköterskor. Män uppmuntras dessutom oftare till att studera vidare. Anledningen till att 
manliga sjuksköterskestudenterna hade mer kunskap om HIV/aids skulle kunna vara att de 
blivit mer uppmuntrade i sina studier och att de tack vare det besitter en större kunskap. 
 
I början av 1980-talet försökte de svenska politikerna hejda smittspridningen genom 
informationskampanjer liknande skrämselpropaganda (Bodin, 2007). Många som är födda på 
80-talet och senare har tagit del av en annan typ av information om HIV/aids, eftersom de var 
för unga för att kunna tillägna sig information som kampanjerna gav. Resultatet visade att ju 
yngre sjuksköterskan var, desto mer positiv attityd hade hon (Ngan et al., 1999; Watkins et 
al., 2006). Detta skulle kunna innebära att den typ av kunskap sjuksköterskan tagit del av 
påverkar hennes attityd och att skrämselpropaganda troligtvis inte är det mest ultimata sättet 
att informera om HIV/aids.  
 
Attityder 
 
Homosexuella män var, som tidigare nämnts, de första som föll offer för HIV (Moberg, 2000) 
och har därför förknippats med HIV/aids sedan sjukdomen upptäcktes. Dock har endast 5–10 
% av de totala antalet HIV-smittade i världen smittats genom homosexuella kontakter. Trots 
detta anses homosexuella än idag vara den största riskgruppen för smittspridningen av 
HIV/aids, och fortfarande förbjuds de att lämna blod (SOSFS 2006:17). I resultatet framkom 
en viss grad av homofobi (Ngan et al., 1999) då en av informanterna nämnde att hon kände 
starkt motstånd mot homosexuella patienter som var smittade med HIV. Hon hävdade 
dessutom att dessa personliga åsikter om homosexuellt HIV-smittade personer inte visar sig i 
hennes arbete. Enligt Lund (2004) påverkar sjuksköterskans förutfattade meningar och åsikter 
hennes beteende i allra högsta grad. Attityder visar sig i kroppsspråket som står för hela 60 % 
av det totala budskapet. Bunkholdt (2004) menar att åsikter till största delen består av tankar 
och att de ligger på ett ytligt psykologiskt plan. En åsikt är lättare att förändra, jämfört med 
attityder, genom exempelvis ökad kunskap. Om en sjuksköterska har negativa åsikter och 
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fördomar gentemot patienter med HIV/aids kan det komma att påverka omvårdnaden 
negativt.  
 
Tidigare forskning visade att sjuksköterskor kunde uppleva stor rädsla gentemot patienter med 
HIV/aids (Blumenfield, 1987). I senare studier (Ngan et al., 1999; Peate et al., 2002; Reis et 
al., 2005) påträffades också rädsla, men inte i lika stor utsträckning. Detta visar på att rädslan 
har minskat något jämfört med hur det var i slutet på 80-talet, vilket kan bero på ökad 
kunskap. Människan är generellt sett rädd för nya fenomen och förändringar (Moberg, 2000) 
vilket kan vara en annan anledning till den rädsla som infann sig under 80-talet. Även 
sjuksköterskornas närstående uttryckte rädsla och kände obehag över vetskapen om att 
sjuksköterskorna utsatte sig för smittrisk (Juan et al., 2004; Ngan et al., 1999; Smit, 2005). 
Detta kan tyckas vara obefogad rädsla eftersom HIV inte är en luftburen smitta och att risken 
att smittas via nålstick endast uppgår till 0,3 % (Moberg, 2000). Studier (Mbanya et al., 2001; 
Mill et al., 2004; Reis et al., 2005) visade att sjuksköterskor ansåg att patienter med HIV/aids 
borde isoleras från övriga patienter. Enligt Törsteth Andreassen et al. (2002) är detta en 
överdriven försiktighetsåtgärd som kan skapa onödig rädsla, såvida inte patienten har någon 
tilläggsinfektion som kräver isolering.  
 
Bunkholdt (2004) menar att individen kan uppvisa en falsk attityd när en negativ attityd inte 
är accepterad, till exempel på en arbetsplats. Av föreliggande uppsats framgår att majoriteten 
av sjuksköterskorna har positiva attityder gentemot patienter med HIV/aids (Chen et al., 2004; 
Röhndal et al., 2003; Smit, 2005). I international council of nurses (ICN) och deras etiska 
koder för sjuksköterskor framgår att sjuksköterskan skall främja hälsa, lindra lidande, 
återställa hälsa och förebygga sjukdom (ICN:s etiska koder för sjuksköterskor, 2000). I de 
länder där sjuksköterskestudenter under sin utbildning utgår från ICN:s etiska koder, får de 
lära sig att ge god omvårdnad oavsett hudfärg, ålder, kön, nationalitet, funktionsnedsättning, 
ras, socialstatus, religion och sjukdom. På grund av att sjuksköterskor fått lära sig dessa etiska 
koder och vikten av att ha en humanistisk människosyn (Socialstyrelsen, 2005) finns en risk 
att sjuksköterskor med en negativ inställning till patienter med HIV/aids känner sig tvungna 
att svara att de har en positiv attityd gentemot dessa patienter eftersom att en negativ attityd 
inte är accepterad inom sjuksköterskeprofessionen. En positiv attityd kanske inte infinner sig i 
praktiken, vilket kan ses som en bias.  
 
I resultatet framkom det att kvinnliga sjuksköterskor hade en mer positiv attityd (Mbanya et 
al., 2001) gentemot patienter med HIV jämfört med manliga sjuksköterskor. Traditionellt sett 
tilldelas män och kvinnor olika egenskaper. Kvinnor har ansetts vara omhändertagande och 
kärleksfulla. Jahren Kristoffersen (1998) definierar manlighet som ett undvikande av det 
typiskt feminina beteendet. Anledningen till att manliga sjuksköterskor uppvisade sämre 
attityd gentemot patienter med HIV/aids än kvinnliga sjuksköterskor skulle kunna förklaras 
med att det inte anses vara manligt att uppvisa värme och medkänsla.  
 
Motstridiga svar på frågan om huruvida utbildning kan förbättra attityden gentemot patienter 
med HIV/aids framkom i denna litteraturstudie. Mill et al. (2004), Smit (2005), Uwakwe 
(2000) och Williams et al. (2006) menade att utbildning kan förbättra attityden. Atkins Baylor 
et al. (1996) och Mbanya et al. (2001) hävdar däremot att utbildning nödvändigtvis inte 
behöver påverka attityden. Resultatet visade att sjuksköterskor med tidigare erfarenhet av att 
vårda patienter med HIV/aids också hade en mer positiv attityd till HIV/aids (Atkins Baylor et 
al., 1996; Peate et al., 2002). Anledningen till detta kan möjligen vara att sjuksköterskorna 
och sjuksköterskestudenterna fått arbeta med personen bakom sjukdomen, att de har lärt sig 
hantera de känslor och den rädsla som lätt infinner sig i vården av dessa patienter.     
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Att en regering negligerar HIV/aids är ett stort problem eftersom ledare och politiker har stort 
inflytande över hur ett lands kunskap och attityder påverkas (Kallings, 2005). Resultatet 
visade att studenter i Storbritannien (Peate et al., 2002) var osäkra på om HIV orsakade aids. 
Möjligtvis har de påverkats av den amerikanska forskaren Lynn Margulis (Kallings, 2005) 
som i sin teori framhåller att HIV inte är orsaken till aids. Presidenten i Sydafrika förnekade 
att HIV/aids existerar i landet, vilket kan vara orsaken till att Sydafrika är ett av de länder i 
världen där HIV/aids är mest utbrett. I en studie från just Sydafrika (Smit, 2005) uttryckte 
sjuksköterskorna ilska gentemot politikerna för att de inte prioriterade bromsmediciner och att 
de därför inte kunde göra ett tillfredsställande jobb, vilket kunde påverka omvårdanden 
negativt. I en studie från Nigeria (Reis et al., 2005) framkom frustration eftersom sjukhusen 
inte fick tillräckligt med resurser för att inhandla skyddsutrustning. Personalen kände därför 
att de inte kunde utföra ett bra och säkert arbete. 

 
Konklusion 
 
Resultatet visade att sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter överlag behöver mer kunskap 
om HIV/aids. För att öka kunskapen behövs mer utbildning som är anpassad för 
sjuksköterskor. Utbildning kunde leda till minskad rädsla och en mer positiv attityd vilket kan 
förbättra omvårdnaden av patienter med HIV/aids. Det är viktigt att sjuksköterskor och 
sjuksköterskestudenter har tillräckligt god kunskap för att kunna ge god omvårdnad och för att 
öka patienternas livskvalitet. Resultatet visade också att manliga sjuksköterskor och manliga 
sjuksköterskestudenter hade mer kunskap om HIV/aids jämfört med kvinnliga. Däremot hade 
kvinnliga sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter en mer positiv attityd jämfört med sina 
manliga kollegor. Vid jämförelse av sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter framkom att 
attityden inte skilde sig åt. De respondenter med tidigare erfarenhet av att vårda patienter med 
HIV/aids hade en mer positiv attityd jämfört med dem som inte hade någon erfarenhet sedan 
tidigare.  
 
Majoriteten av artiklarna framhåller det faktum att sjuksköterskans kunskap påverkar hennes 
attityd, på så vis att ökad kunskap kan ge en mer positiv attityd. Genom denna litteraturstudie 
har författarna till föreliggande uppsats kommit fram till att den typen av kunskap, om 
HIV/aids, som sjuksköterskan tagit del av påverkar hennes attityd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
HIV och aids har i vissa avseenden blivit nutidens moderna pest, som förknippas med 
fördomar och skam. HIV/aids berör vissa tabubelagda områden såsom sexualitet, narkotika 
och död. 

 
 
 
 

 
   Kunskap påverkar attityden som påverkar omvårdnaden 
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Implikation 
 
Det finns relativt mycket forskning kring vilka kunskaper om HIV/aids sjuksköterskor och 
sjuksköterskestudenter har, samt om vilka attityder de har gentemot dessa patienter. Däremot 
saknas forskning angående hur omvårdnaden påverkas av sjuksköterskors och sjuksköterske-
studenters kunskaper och attityder. Det behövs även mer omfattande och globalt jämförbara 
studier. Det skulle vara intressant med en svensk studie med fokus på hur omvårdnaden av 
patienter med HIV/aids påverkas av sjuksköterskans kunskap och attityder. Sjuksköterske-
programmet vid högskolan i Halmstad saknar utbildningsinslag om HIV/aids vilket 
författarna till föreliggande uppsats ser som en brist eftersom denna sjukdom blir allt 
vanligare i det svenska samhället. 
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Bilaga 1. Artikelöversikt 
 

Publika-
tionsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Veten-
skaplig 
kvalitet 

2006 
Nigeria 

Adepoju, J. Knowledge of HIV/aids among 
nurses in southwestern Nigeria 

Att utreda hur mycket 
sjuksköterskor från 
sydvästra Nigeria kände 
till om HIV/aids 

Kvantitativ: 
Enkätundersökning. 
 
105 sjuksköterskor 
deltog.  

Sjuksköterskorna hade bristfälliga 
kunskaper om HIV/aids. De kände 
inte till vilken epidemi aids var och 
hur allvarlig sjukdomen är. Mer 
utbildning om HIV/aids behövs. 

Grad I 

1996 
USA 

Atkins Baylor, 
R. 
McDaniel, M.A. 

Nurses’ attitudes toward caring for 
patients with acquired 
immunodeficiency syndrome. 

Att undersöka 
sjuksköterskors attityder 
gentemot att vårda 
patienter med aids samt 
faktorer som kan påverka 
dessa attityder. 

Kvantitativ: 
Enkätundersökning. 
 
138 sjuksköterskor 
deltog. 

Sjuksköterskor som tidigare hade 
vårdat patienter med aids och som 
inte hade arbetat så länge hade en mer 
positiv attityd gentemot dessa 
patienter. Mer forskning behövs på 
området.   

Grad II 

2004 
Kina 

Chen, W. 
Han, M. 
Holzemer, W. 

Nurses’ knowledge, attitudes, and 
pracitce related to HIV 
transmission in northeastern China. 

Att beskriva vad 
sjuksköterskor vet om 
HIV/aids på 
universitetssjukhuset i 
Heilongjiang provinsen i 
Kina.   

Kvantitativ: 
Enkätundersökning. 
 
177 sjuksköterskor 
deltog. 

Kinesiska sjuksköterskor är inte 
välinformerade om HIV/aids och det 
finns många missuppfattningar om 
HIV och aids smittvägar. Kunskaper 
om HIV/aids kan leda till en mer 
negativ attityd.  Utbildning för 
sjuksköterskorna om hur HIV/aids 
kan förebyggas är avgörande.   

Grad I 

2004 
Taiwan 

Juan, C-W. 
Siebers, R. 
Wu, F. 
Wu, C-J. 
Chang, Y-J. 
Chao, C. 
 

The attitudes, concerns, gloving 
practices and knowledge of nurses 
in a Taiwanese hospital regarding 
aids and HIV. 

Att förvissa sig om hur 
taiwanesiska 
sjuksköterskors attityder 
och relationer påverkar 
omvårdnaden av patienter 
med HIV. 

Kvantitativ: 
Enkätundersökning. 
 
1090 sjuksköterskor 
deltog. 

Taiwanesiska sjuksköterskor känner 
stor rädsla och oro gentemot 
HIV/aids. Detta är till viss del 
obefogad och rädslan beror troligtvis 
på bristande kunskap från praktiskt 
arbete med denna patientgrupp. 
Författarna föreslår att 
utbildningsprogram skulle hjälpa 
sjuksköterskorna att få en mer positiv 
attityd.  
 
 
 
 

Grad I 



   

  

2003 
Domini-
kanska 
republiken 

Lewis, M. 
Gray, J. 

HIV/aids educational needs and 
attitudes of nurses in the 
Dominican Republic (DR) 

Att undersöka 
kunskapsbehovet och 
attityderna hos 
sjuksköterskorna i DR 
beträffande HIV/aids 

Kvantitativ och  
kvalitativ: 
Enkätundersökning 
och intervju efter ett 
utbildnings-
seminarie.  
 
179 sjuksköterskor 
deltog. 

Sjuksköterskor i DR behöver 
grundläggande kunskap om HIV/aids 
och att detta bör ingå i deras 
utbildning. Kunskap behövs även för 
att förbättra attityden i omvårdnaden.  
 
 

Grad II 

2001 
Kamerun 

Mbanya, D.N. 
Zebaze, R. 
Kengne, A.P. 
Minokoulou, 
E.M. 
Awah, P. 
Beure. 
 

Knowledge, attitudes and practices 
of nursing staff in a rural hospital 
of Cameroon: how much does the 
health care provider know about 
the human immunodeficiency 
virus/ acquired immunodeficiency 
syndrome. 

Att utreda 
sjukvårdspersonalens 
kunskaper och 
omvårdnad vad gäller 
HIV/aids, samt att 
fastställa hur faktorer 
inom hälso- och 
sjukvården påverkar 
kunskapen, attityder och 
omvårdnaden.   

Kvantitativ och  
kvalitativ: 
Enkätundersökning 
och intervju. 
 
 

Det behövs mer kunskap och material 
till sjukvårdspersonalen i Sub Sahara-
Afrika för att patienter med aids skall 
få en säkrare och högre kvalitet på 
omvårdnaden. 

Grad I 

2004 
Ghana 

Mill, J.E. 
Opare, M. 
Flemming, D.S. 
 

Ghanaian nursing students’ 
knowledge and attitudes about HIV 
illness.  

Att undersöka kunskaper 
och attityder hos 
ghananska 
sjuksköterskestudenter i 
relation till HIV.  

Kvantitativ: 
Enkätundersökning, 
före och efter en 
femdagars 
utbildningsaktion. 
 
233 sjuksköterske-
studerande deltog. 

Den här studien visar att ghananska 
sjuksköterskor har bristfällig kunskap 
och negativa attityder. Sjuksköterskor 
är otroligt viktiga i vården av 
patienter med HIV och preventionen 
att föra smittan vidare, därför är det 
mycket viktigt att de får tillräcklig 
utbildning, eftersom att utbildning 
förbättrar både kunskapen och 
attityderna.    

Grad I 

1999 
Asien 
(Singapore, 
Kina, 
Malaysia) 

Ngan, B.T.H. 
Kiat, T.K. 
Kheng, L.S. 
Lin, C.S. 
Suan, T.A. 
Nagammal, S. 
Khim, T.S. 
Kei, S.L. 

New nursing student’s perceptions 
towards HIV transmission and aids. 

Att utreda 
sjuksköterskestudenters 
attityder och villighet att 
vårda patienter med 
HIV/aids. 

Kvantitativ: 
Enkätundersökning. 
 
552 sjusköterskor 
deltog. 

Det finns stora briser i förståelse hos 
sjuksköterskestudenter. Attityderna är 
influerade av kunskap men även 
felaktig information och rädsla. Innan 
det finns ett botemedel för aids, så är 
kunskap den mest effektiva metoden 
för att hindra spridningen av HIV.  
 
 
 

Grad I 



   

  

2006 
Nigeria 

Oyeyemi, A. 
Oyeyemi, B. 
Ibraheem, B. 

Caring for patients living with aids: 
knowledge, attitude and global 
level of comfort. 

Att fastställa 
sjuksköterskors 
kunskaper och attityder 
samt deras övergripande 
känslor inför att vårda 
patienter med aids. Att 
utreda relationen mellan 
dessa variabler.   

Kvantitativ: 
Enkätundersökning. 
 
276 sjuksköterskor 
deltog.  
 

Sjuksköterskorna hade bristfällig 
kunskap och negativa attityder 
gentemot patienter med aids. 
Universitetsbaserad utbildning för 
sjuksköterskor är att föredra och 
sjuksköterskorna behöver mer 
utbildning om aids. 

Grad I 

2002 
Storbrit-
annien 

Peate, I. 
Suominen, T. 
Välimäki, M. 
Lohrmann, C. 
Muinonen, U. 

HIV/aids and its impact on student 
nurses. 

Att beskriva brittiska 
sjuksköterskestudenters 
attityder och 
kunskapsnivå gentemot 
patienter med HIV/aids, 
grad av homofobi, 
villighet att vårda 
individer med HIV/aids 
och attityder till sexuella 
riskbeteenden. 

Kvantitativ: 
Enkätundersökning. 
 
138 sjuksköterske-
studerande deltog. 

sjuksköterskestudenter i 
Storbritannien hade ganska goda 
kunskaper om HIV/aids, men mer 
kunskap behövs. Det är av vikt att 
utreda hur attityderna påverkar 
sjuksköterskornas attityder i rent 
praktiska situationer. Den här studien 
understryker vikten av HIV/aids-
utbildning för sjuksköterskestudenter.  

Grad I 

2004 
Spanien 

Pita-Fernández, 
S. 
Rodríguez- 
Vazquez, B. 
Pertega-Diaz, S. 

Attitudes of nursing and auxiliary 
hospital staff toward HIV infection 
and aids in Spain. 

Att fastställa attityderna 
hos hälso- och 
sjukvårdspersonal 
beträffande HIV och aids 

Kvantitativ: 
Enkätundersökning. 
 
315 sjuksköterskor 
deltog. 

Den här studien visar på att 
vårdpersonalens ålder och yrke är 
faktorer som påverkar attityderna 
gentemot patienter med HIV/aids. Det 
är av stor vikt att veta vilka variabler 
som påverkar attityderna gentemot 
patienter med HIV/aids. Om man vet 
vad som påverkar attityderna så vet 
man också hur man kan ändra dem till 
det bättre, och på så sätt kunna ge så 
bra vård som möjligt.  

Grad I 

2005 
Nigeria 

Reis, C.  
Heisler, M.  
Amowitz, L.  
Moreland, S.R. 
Mafeni, O.J. 
Anyamele, C. 
Iacopino, V. 

Discriminatory attitudes and 
practices by helth workers toward 
patients with HIV/aids in Nigeria. 

Att karaktärisera 
utsträckningen av det 
diskriminerande 
vårdandet och det 
rådande attityderna i 
hälsosektorn. 

Kvantitativ: 
Enkätundersökning. 
 
541 sjuksköterskor 
deltog. 

Det råder en utbredd diskriminering 
gentemot patienter med HIV/aids i 
Nigeria. Studien visar på några 
faktorer som detta beror på och dessa 
är felaktig kunskap, brist på kunskap, 
brist på prevention mot infektioner, 
brist på material för att behandla 
patienter med HIV/aids och de 
rådande attityderna gentemot 
patienter med aids.  

Grad I 



   

  

2003 
Sverige 

Röndahl, G. 
Innala, S. 
Carlsson, M. 

Nuring staff and nursing students’ 
attitudes towards HIV-infected and 
homosexual HIV-infected patients 
in Sweden and the wish to refrain 
from nursing. 

Att utreda skillnader 
mellan attityder hos 
sjuksköterskor, 
undersköterskor, 
sjuksköterskestudenter 
och 
undersköterskestuderande 
gentemot patienter med 
HIV och homosexuella 
patienter med HIV. Att 
mäta deras rädsla för att 
smittas av HIV samt 
deras villighet att avstå 
att vårda HIV-smittande 
patienter.  

Kvantitativ/ 
Kvalitativ: 
Enkätundersökning/
Intervju. 
 
33 sjuksköterskor 
samt 79 
sjuksköterske-
studerande deltog. 

Patienter med HIV riskerar att möta 
vårdpersonal som helst skulle vilja 
slippa att ge dem vård. 
Sjuksköterskestudenter som är rädda 
för att smittas och har negativa 
attityder gentemot homosexuella 
personer, riskerar att bli handledda 
och undervisade av sjuksköterskor 
med lika negativ attityd. 
Homosexuella patienter med HIV 
riskerar bli än mer utsatta vilket gör 
att deras rätt till lika vård sätts på 
spel.  
Utbildning till sjuksköterskestudenter 
måste ges av någon med goda 
kunskaper om HIV/aids.    

Grad I 

2005 
Sydafrika 

Smit, R. HIV/aids and the workplace: 
perceptions of nurses in a public 
hospital in South Africa. 

Att beskriva 
sjuksköterskors 
uppfattningar och 
erfarenheter av patienter 
med HIV/aids i 
Sydafrika.  

Kvalitativ: 
Intervju. 
 
35 sjuksköterskor 
deltog. 

Studien trycker på att det är viktigt att 
ha en mer HIV/aids specifik 
utbildning. Det är även viktigt att se 
till de emotionella och psykologiska 
behoven hos patienter som lever med 
HIV/aids. Det är viktigt att hjälpa 
sjuksköterskorna att hantera stressen 
och känslorna.  

Grad I 

2000 
Nigeria 
 

Uwakwe, C.B.U. Systematized HIV/aids education 
for sudent nurses at the university 
of Ibandan, Nigeria: impact on 
knowledge, attitudes and 
compliance with universal 
precautions. 

Att beskriva 
sjuksköterskestudenter s 
uppfattningar, kunskaper 
och attityder gentemot 
patienter med HIV/aids. 

Kvantitativ: 
Enkätundersökning. 
samt utbildning 
 
141 sjuksköterske-
studerande deltog. 

Sjuksköterskorna fick inte enbart mer 
kunskap om aids utan deras attityder 
förbättrades också efter utbildningen. 
För optimal inlärning bör 
sjuksköterskor få en så skräddarsydd 
utbildning som möjligt. 

Grad I 

2006 
USA 

Watkins, S. 
Gray, J. 

Human immunodeficiency 
virus/aquired immune deficiency 
syndrome: a survey of the 
knowledge, attitudes, and belifs of 
Texas registered nurses in the 21st 
century. 

Att undersöka 
sjuksköterskors 
kunskapen och tankar om 
patienter med HIV/aids. 

Kvantitativ: 
Enkätundersökning 
 
236 sjuksköterskor 
deltog 

Sjuksköterskorna hade positiva 
attityder emot patienter med HIV men 
bristfällig kunskap om HIV/aids. Mer 
utbildning om HIV/aids behövs. 
 
 
 
 
 

Grad I 



   

  

2006 
Kina 

Williams, A. 
Wang, H. 
Burgess, J. 
Wu, C. 
Gong, Y. 
Li, Y. 

Effectiveness of an HIV/aids 
educational programme for 
Chinese nurses. 

Att utvärdera resultatet 
av en HIV/aids-
utbildningsaktion (före o 
efter) där målet var att 
fånga upp kunskaper, 
attityder och villighet hos 
kinesiska sjuksköterskor 
att vårda patienter med 
HIV. 

Kvantitativ: 
Enkätundersökning, 
före och efter en 
femdagars 
utbildningsaktion. 
 
208 sjuksköterskor 
deltog. 

Utbildningen förbättrade 
sjuksköterskornas kunskaper, attityder 
och villighet att vårda patienter med 
HIV/aids. Vidare studier behövs för 
uppföljning. Sjuksköterskorna 
behöver också fortsatt utbildning och 
stöd.  

Grad I 

 


